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5 de Outubro?
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agenDa COMUniTária
SpOrT MOnTreal e BenFiCa

O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 6 de Outubro pelas 19h30, na
sua sede, uma festa para celebrar o seu 22º aniversário. Animação pelo
conjunto Rythmo. Para mais informações contactar: 514-273-4389.

TragéDia e naUFrágiOS
CalOUra Vila De ágUa De paU

Organiza-se Jantar em memória dos falecidos no mar no dia 6 de Outubro
pelas 18h30 na Missão Santa Cruz, situada no 60 rua Rachel O. Para
mais informações contactar: 514-495-9857 ou 514-515-9857.

FilarMóniCa pOrTUgUeSa De MOnTreal

Os cursos de música, dados pela Filarmónica Portuguesa de Montreal, terão início nos dias 7 e 9 de Novembro, das 19h às 21h. Para informações,
260 Rachel E., 514.982.0688

penSaMenTO Da SeMana

Viadutos do nosso
descontentamento
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

P

erfez-se no domingo passado um ano do desmoronamento de uma secção do viaduto de la Concorde,
em Laval, no dia 30 de Setembro de 2006, causando
os prejuízos materiais que se conhecem e, pior ainda, a
perda de vidas.

Ralham-te? - Não te zangues, como te aconselha a soberba. - Pensa:
que caridade têm para comigo! Quanto não terão calado!
(Josemaría Escrivá)

eFeMériDeS - 3 De OUTUBrO
382. Os Visigodos, aliados do imperador romano Teodósio I, instalam-se na
Trácia, actualmente parte da Grécia.
1929. O Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, criado após a Primeira
Guerra Mundial, passa a chamar-se oficialmente Jugoslávia.
1932. O Iraque torna-se independente da Grã-Bretanha e adere à ONU.
1990. A Alemanha Ocidental e Oriental dão origem a uma Alemanha reunificada, tendo Berlim como capital.

mente em processo, do estado degradante em que se
encontram muitos dos demais viadutos provinciais, subitamente se instalou em muitos de nós um senso de insegurança sempre que passamos por uma dessas estruturas. E o mesmo se poderá dizer das pontes que ligam
a ilha de Montreal à de Laval, as daquela à margem sul
do Rio São Lourenço, túneis, etc.
Paralelamente, é de ver-se o estado lastimável das nossas ruas e auto-estradas, impropriamente construídas
para a rigidez dos nossos invernos, quando comparadas
com as da Europa, Estados Unidos e, mais perto, no Ontário e resto do Canadá.
Erros técnicos, descuido, falta de vigilância da parte
dos inspectores ou trabalho aldrabado? Talvez uma mistura de todas aquelas especulações.

BeBéS DO anO 2006 e 2007
MigUel rapOSO linhareS

Nasceu: 10 de Agosto de 2007
Mãe: Nicole Raposo
Pai: Addilson Linhares

alexiS gOMeS DiaS

Trata-se, pois, por todas as consequências óbvias que
teve, de uma efeméride bastante sombria.
A semana passada, soube-se, no crescendo expectante
da passagem desta infeliz efeméride, que o jovem Gabriel Amel, 9 anos, e cujos pais faleceram nesse nefasto
dia, ainda se encontra à espera de um pedido de desculpa da parte do Governo provincial. O seu chefe, Jean
Charest, questionado sobre o assunto, justificou o seu
silêncio por estar a aguardar o resultado final da respectiva investigação.
Qualquer que venha a ser esse resultado, a lógica do
clima de cumplicidade que normalmente rodeia a maioria dos políticos e burocratas, assegura-nos que ninguém
irá ser encontrado culpado, despedido ou processado!
Depois, e sabendo-se, graças às inspecções presente-

Mas há mais: ainda há semanas, uma artéria da baixa
citadina esteve fechada por terem encontrado fissuras
na estrutura do estabelecimento da Bay, ao que dizem,
causadas pelas trepidações das escavações efectuadas
na periferia. O mesmo acaba de suceder com um edifício que começa a ruir na Papineau com a Mount Royal.
Isto é apenas o que tem vindo ao domínio público.
Mas, afinal, quem são esses empreiteiros e que género
de trabalhadores irresponsáveis é que estão a efectuar
tais trabalhos?
No meio de tudo isto, muito estranhamos a apatia geral
desses quebequenses que vêm para a rua protestar por
tudo e por nada, certamente mais preocupados com as
questões ambientais, de acomodamentos “desacomodados” e coisas de somenos importância no consenso da
maioria de nós.

Nasceu: 9 de Setembro de 2006
Mãe: Célia Gomes
Pai: Rui Emanuel Dias

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente”
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos
pais para: Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
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BreVeS
Comissão acompanha
salário mínimo
O Governo criou uma
comissão de acompanhamento da evolução do
salário mínimo, que “tem
como missão discutir anualmente a actualização do
rendimento”, como adiantou ao Ministério do Trabalho. Um dos objectivos
do grupo é garantir que, em
2009, a retribuição mínima
mensal garantida seja 450
euros e em 2011, 500 euros. Actualmente, o valor
do salário mínimo é 403 euros. A comissão tem como
função analisar o impacto
do salário mínimo nos sectores com remunerações
mais baixas.
Centenas de pessoas
assistem a funeral
Centenas de pessoas estiveram segunda-feira em
Boliqueime no funeral de
Teodoro Gonçalves Silva, pai do Presidente da
República, que morreu domingo no Hospital de Faro,
com 95 anos. Amigos, vizinhos, populares e várias figuras do PSD e outros políticos e autarcas estiveram no
cemitério, em Boliqueime.

Grávidas portuguesas
têm novos apoios
A
s grávidas portuguesas contam desde segunda-feira com novos incentivos à família e à natalidade: o abono de

família pré-natal. As mulheres passam a
ter direito a seis meses de apoio financeiro adicional, sendo que o montante
do abono que recebem é igual ao abono

Costa defende aumento
da fiscalização policial

O

presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, defendeu o reforço dos meios de fiscalização da Polícia
Municipal para fazer face à alteração legislativa sobre licenciamento de obras que entra em vigor em Março. “Vamos
ter de estar mais atentos em matéria de fiscalização, o que
vai requerer muito rebalanceamento da nossa actividade”,
disse António Costa aos jornalistas antes de uma cerimónia
de recepção aos 150 novos agentes da Polícia Municipal.
Em Março, entra em vigor o novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação que permite agilizar a maioria dos
procedimentos e torna mais simples obter autorização para
obras, exigindo, no entanto, maior esforço de fiscalização
às autarquias. António Costa manifestou-se ainda satisfeito
com o reforço de 37 por cento do quadro da Polícia Municipal com a entrada dos novos agentes. Segundo o autarca,
os 150 agentes vão reforçar as áreas do trânsito e do policiamento municipal. O presidente da autarquia sublinhou
que este reforço era “uma necessidade” porque a Polícia
Municipal estava “muito desfalcada”.

de família para crianças nos primeiros 12
meses de vida.No caso do primeiro escalão de rendimentos, o abono mensal será
de 130,62 euros, enquanto no
escalão máximo é de 32,28 euros por mês.
Têm direito a este abono todas as grávidas que apresentem prova de gravidez após
as 12 semanas, mediante certificação médica, e cujo rendimento do agregado familiar
seja inferior ao valor máximo
do escalão de rendimentos. A
legislação, que segunda-feira
entrou em vigor, consagra ainda novos apoios para os segundos e terceiros filhos. Assim, o
abono de família será duplicado no caso do segundo filho e
triplicado no caso de um terceiro descendente, quando as
crianças tiverem entre os 12 e
os 36 meses de vida. Segundo
os escalões actuais, a maior prestação de
apoio é dada às famílias cujo rendimento
mensal seja inferior a 198,93 euros.

Maddie pode ter
caído de uma escada

M

adeleine McCann pode ter caído de umas escadas,
e batido com a cabeça, na noite de 3 de Maio. A
notícia foi avançada pelo “Telegraph”. De acordo com o
jornal, a polícia terá encontrado provas de que Maddie
sofreu um acidente, batendo com a cabeça num objecto
de cerâmica no apartamento de férias na Praia da Luz.
Kate e Gerry McCann, ambos arguidos no processo de
investigação da Polícia Judiciária, consideram a hipótese “absurda e sem comprovação”, segundo informou
um porta-voz da família. O “Telegraph” adianta ainda
que os cães farejadores terão detectado odor de cadáver
nos degraus do apartamento.
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Saúde – as longas
listas de espera
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

C

ontinuam as longas listas de espera para quem precisa de uma consulta ou de uma cirurgia. Só para
dar um exemplo, em oftalmologia existem cerca de cem
mil doentes è espera de uma consulta nos hospitais públicos e trinta mil aqueles que aguardam vez para serem
operados – dos quais 24 mil são idosos a necessitar de
cirurgia às cataratas.
Certamente, para aqueles que têm a carteira bem recheada, para esses, não há lista de espera! Aqui o sol não
brilha igual para todos. Quem tem dinheiro facilmente e
com celeridade resolve os problemas de saúde nas clínicas e hospitais privados.
A Inspecção-Geral da Saúde (IGS), num relatório entregue ao ministro da Saúde, admite que os cuidados
públicos de saúde, especialmente em oftalmologia, deixam muito a desejar e a situação é bastante preocupante.
Palavras que não diminuem o sofrimento de quem está
a perder a vista e à espera duma consulta uma eternidade.
Entretanto o ministro da Saúde, Correia de Campos,
acusa os especialistas de falta de produtividade individual e que, segundo ele, “bastava que fizessem mais
meia consulta e mais 0,6 cirurgias por dia para resolver
o problema das listas de espera”. É de salientar que segundo o mesmo relatório, há hospitais públicos onde a
média de cirurgias feitas por cada oftalmologista é inferior a uma por semana e outros em que os doentes esperam pela primeira consulta da especialidade há mais de
600 dias. A Inspecção encontrou pedidos de consultas
que remontam a Janeiro de 2005. Mais: o relatório revela também que os níveis mais baixos de produção, os
valores mais elevados de doentes em lista de espera e
os tempos de espera mais dilatados estão nos hospitais
onde os recursos humanos são mais elevados e o exemplo é a Grande Lisboa, onde estão mais de 50% dos oftalmologistas do Serviço Nacional de Saúde e onde a
produção destes médicos representa apenas um terço do
total das consultas e um quarto das cirurgias que se fazem em todo o país. É mais um exemplo onde a região
de Lisboa e do Vale do Tejo continua a ser favorecida
em detrimento do Norte e do Interior do país.
Num dos hospitais do região Norte, a IGS descobriu
que o bloco operatório foi usado apenas metade do tempo em que esteve disponível para as cirurgias oftalmológicas por falta de especialistas. Num do Centro, as
consultas para doentes com glaucoma estão com dois
anos de atraso.
Ora isto acontece porque no país existem dois sistemas de saúde: o público e o privado. Há muitos médicos
(talvez a maioria) a trabalhar nos dois sistemas e não
há, adianta a IGS, “um controlo eficaz e uma melhor
gestão dos recursos particularmente, para o controlo do
cumprimento de horários e da acumulação de funções
(públicas e privados) conflituosas ou concorrentes”.
Para quem viveu no Canadá antes da entrada em vigor,
‘l’Assurance Maladie’ em 1970, isto é um problema
déjà-vu; ou tínhamos que ter um seguro de saúde (para
a maioria era a ‘Blue Cross’) ou então íamos para a lista de espera. Porém, em boa verdade se diga, nunca as
listas de espera nesse país foram tão longas como aqui
na ‘Terra Mãe’.
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Tarifas dos
parcómetros
geladas em 2008

As tarifas parcómetros não aumentarão em 2008, após dois
anos de incrementos consecutivos, no curso dos quais o preço
no centro da cidade de Montreal
passou de 2$ a 3$ por hora. Para
respeitar a sua promessa de não
aumentar os impostos fundiários
no curso do seu segundo mandato, Gérald Tremblay tinha-se
servido, nomeadamente, das
tarifas dos parcómetros a fim de
aumentar os seus rendimentos
em 2006 e 2007. Os rendimentos dos parcómetros cresceram
assim em 30 milhões de dólares.
Este dinheiro financiou também
a operação de limpeza da Cidade de Montreal.

Dólar canadiano
acima do dolár
americano

Pela primeira vez desde
Novembro de 1976, o dólar
canadiano fechou sexta-feira
acima da paridade com o dólar
dos Estados Unidos (USD), a
$1,0052 USD. O dólar bateu a
paridade por causa de preços
de productos mais elevados,
especialmente
a
gasolina,
forte desempenho econômico
canadiano e, “a fraqueza no
dólar americano” disse George
Davis, analista técnico sênior
em mercados. Aguarda-se que
o dólar poderá atingir $1.03 USD
no quarto trimestre de 2007.

Otava deverá assumir
custos excedentários dos
Olímpicos 2010

O

Governo federal deverá assumir os excessos dos custos de segurança dos Jogos Olímpicos de Vancouver 2010 porque a Comissão organizadora do acontecimento não consultou a Gendarmaria Real do Canadá (GRC) durante a preparação da sua candidatura.
De acordo com documentos obtidos pelo diário “Le Devoir”, em
virtude da Lei de acesso à informação, o corpo policial coordenador da segurança dos Jogos foi mantido no desconhecimento, resultando na sub-estimação do orçamento da segurança, estabelecido
em $175 milhões. A GRC, contudo, não indicou os novos números.
Nomeadamente, nenhum orçamento tinha sido planificado para a
instalação de dois centros de comando, em Vancouver e Whistler.

Redução da
dívida e dos impostos

O

primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, acompanhado pelo seu ministro das
Finanças, Jim Flaherty, aproveitou da publicação do relatório
financeiro anual do Canadá para
anunciar que o excesso federal,
de quase 14 mil milhões de dólares, vai permitir reduzir a dívida de um montante equivalente.
Também anunciou, em Toronto,
que os 750 milhões que serão poupados em pagamento de juros
sobre a dívida, assim reduzida, irão quase inteiramente em reduções de impostos aos particulares e às empresas. De acordo com
o primeiro-ministro conservador, a economia canadiana conheceu
um excelente ano, um fenómeno que, conjugado a uma excelente
gestão das despesas, permite reduzir a dívida nacional.

Montreal lança política familiar

M

ontreal adoptou uma nova política familiar que visa travar
em metade o êxodo das famílias fora da ilha. Cada ano, cerca
de 31.500 cidadãos entre os 25 e 34 anos deixam a ilha de Montreal, enquanto apenas 18.600 fazem a sua entrada. Marie-Andrée
Beaudoin, responsável do desenvolvimento social e comunitário
no Conselho executivo, deseja que esta política leve os distritos a
desenvolverem um “reflexo família”. A política insiste nomeadamente na importância de desenvolver “núcleos aldeãos” dentro dos
distritos, de oferecer um ambiente de segurança e melhores serviços municipais para as famílias. O documento retoma também os
elementos do plano de transporte que visa mais particularmente as
famílias. A política não prevê dinheiro para bonificar os programas
existentes para facilitar o acesso à propriedade das jovens famílias.
É necessário, todavia, aumentar a parte de ajuda às famílias nos programas existentes. A política propõe também obrigar os promotores
imobiliários a incluírem mais alojamentos adaptados às famílias. O
documento será objecto de uma consulta pública este Outono.

Limite de velocidade
reduzido a 40 km/h em
LaSalle

O

s automobilistas devem reduzir os seus ardores ao volante
em LaSalle. O distrito obteve a luz verde do ministério dos
Transportes (MTQ) para fazer passar a velocidade máxima de 50 a
40 km/h nas suas ruas residenciais. O novo limite de velocidade está
em vigor desde segunda-feira, 1 Outubro. Não
é a primeira vez que um distrito de Montreal
obtém a autorização de Quebeque para diminuir
a sua velocidade local. Em Outremont e NotreDame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, a medida,
em função há mais de um ano, visa diminuir
o número de acidentes e facilitar a coabitação
com os ciclistas e os peões.
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Ensino português no Canadá
nunca foi reconhecido...
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

D

urante o Verão, várias famílias foram ao Consulado
Português de Montreal para receber o famoso carimbo de reconhecimento de ensino escolar português.
Estas famílias foram informadas que o Cônsul-Geral de
Montreal desistiu de assinar estes documentos. A minha
primeira reacção foi muito negativa, frustrado contra o
consulado, que autenticava estes documentos aos alunos
das escolas. Ademais, os Directores das escolas diziam
que as escolas eram reconhecidas em Portugal e que os
estudos portugueses eram aqui válidos. Sábado, dia 29
de Setembro, a minha percepção do valor destas escolas
mudou completamente.

Durante duas horas, vários directores, professores, alunos e pais, que queriam saber o que estava a acontecer,
deslocaram-se à Escola Santa Cruz, afim de assistir a
uma conferência dirigida pelo Cônsul-Geral de Portugal
em Montreal, Carlos de Oliveira. Ele informou que o ensino do Português, reconhecido pelo seu grande valor na
comunidade, não é autenticado pelo Ministério da Educação de Portugal, e isto, para qualquer que seja a escola
portuguesa que frequenta. É difícil aceitar essa realidade
para todos os presentes, especialmente para os estudantes, que dedicaram hora após hora, ano após ano… Os
diplomas que recebem os estudantes ao fim do sexto ano
não têm valor nenhum! O mesmo acontece com os nono
e décimo-primeiro anos, fases difíceis de completar. E
porquê? Para se merecer um diploma sem valor… Um
papel com algumas palavrinhas, um desenho, e, o mais
importante, uma assinatura que não é reconhecido pelo
Ministério da Educação.
De um ponto de vista racional, devem compreender que

não é o Consulado que pode legalizar um documento
como este, mas sim um membro do Ministério da Educação. É como pedir ao presidente da Câmara Municipal de
Montreal de assinar o seu diploma para dar-lhe mais importância – o que tornar-se-ia completamente inútil. O
importante é a aprendizagem e o desenvolvimento da sua
criança, mesmo sem um papel justificativo.O ensino nas
escolas portuguesas da comunidade não é reconhecido
pelo Governo, nem os boletins e certificados que receberam durante todos estes anos. Em Portugal, o director de
cada escola deve decidir se é aceitável e adequada a educação que recebeu num lugar de ensino de Português no
Canadá. Na maioria do tempo, a criança deverá passar
um exame de equivalência para determinar o ano em que
poderá continuar os seus estudos. Alguns terão beneficiado da sua educação no Canadá, muitos não.
Podemos finalmente ver o que representam realmente
as escolas portuguesas da grande região metropolitana.
Escolas privadas, onde o reconhecimento não é assim tão
importante como imaginavam. Mas, afinal, o importante
de tudo isto é a aprendizagem e a continuação da nossa
cultura, fora do nosso país de origem.
Agradecemos o Cônsul-Geral de Portugal, Carlos de
Oliveira, para esses esclarecimentos quanto ao valor real,
ou seja fictício, desses diplomas e certificados. Obrigado
ao professores que sacrificam todos os fins-de-semana,
porque não estão a enriquecer de dinheiro, mas a enriquecer a próxima geração de luso-descendentes. E, finalmente, aos directores das escolas, que vão continuar a
luta para legalizar os nossos diplomas.

SaBia QUe...

EQUIVALÊNCIAS DE
ESTUDOS ENTRE PORTUGAL E O CANADÁ

Em Agosto de 2007, foi assinado no Canadá um acordo
entre Portugal e o Canadá sobre a equivalência dos estudos nos seus países. Os estabelecimentos de ensino ou
universidades estabelecem os seus regulamentos respeitante aos requisitos de admissão, e avaliam individualmente os conhecimentos dos candidatos. Para se informar sobre as equivalências no Canadá dos estudos secundários ou universitários realizados em Portugal, terá
de contactar a escola, centro de ensino ou a universidade
escolhida. Isto foi proclamado no Ministério da Educação (NARIC - National Academic Recognition Information Centre).
CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO
No Canadá, os Cursos de LCP distribuem-se por cinco
áreas consulares: Montreal, Ottawa, Vancouver, Winnipeg e Toronto, distribuindo-se a maioria dos cursos pelas
áreas consulares de Toronto e Montreal. O ensino do
Português está organizado nos moldes da Rede Particular, com ou sem reconhecimento oficial, cuja dinâmica
de funcionamento depende das entidades promotoras:
associações, clubes ou entidades públicas e privadas, que
procedem ao recrutamento dos professores e assumem
todos os encargos resultantes do funcionamento dos cursos. Estes cursos funcionam após o horário escolar canadiano. O Governo Português, através do NEPE, apoia
este ensino, atribuindo subsídios aos cursos, enviando
anualmente material didáctico e ainda patrocinando e/ou
promovendo Acções de Formação destinadas à actualização dos efectivos docentes, que ministram este ensino.
LÍNGUA PORTUGUESA
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
O Ensino da Língua Portuguesa existe no Canadá como
língua internacional desde 1977. Funciona em regime integrado, nas escolas do sistema público em que o número
de alunos de origem o justifica, ou em horário extra-curricular ao fim do dia ou aos sábados de manhã. Observase um crescente interesse na oferta de cursos de língua
portuguesa em estabelecimentos de nível superior. As
competências adquiridas em Língua portuguesa podem
ser traduzidas em créditos para os alunos universitários.
Existem cursos em regime particular e em regime integrado para adultos, quer de origem portuguesa quer para
estrangeiros, numa perspectiva de Educação Contínua.

prOgraMaçãO DeSTa SeMana
*Horário sujeito a modificações ** Hora de Montreal
QUarTa-Feira 03-10
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Bom Dia Portugal
magazine timor ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
À mesa Com o CaPote
notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
em rePortagem
anDar Por Cá
Plantas Com histórias
hoJe há Festa
a hora De BaCo
magazine timor ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
trio D´ataque
Centro De saúDe
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

QUinTa-Feira 04-10
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Bom Dia Portugal
euroPa ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
euroPa ContaCto
notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
Centro De saúDe
tuDo soBre...
FliP
muDar De viDa
a Península De setúBal
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
Programa Da maria
entre Pratos
BomBorDo
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

SexTa-Feira 05-10
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Bom Dia Portugal
magazine Brasil ContaCto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
À mesa Com o CaPote
notíCias rtP maDeira
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
Programa Da maria
iniCiativa
Cantares Do monDego
magazine Brasil ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
esPeCial rePortagem
BoCage
o Preço Certo
a minha sogra
É uma Bruxa
01:00 Falamos Português
01:30 rePórter áFriCa

SáBaDO 06-10
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70x7
Às ilhas enCantaDas
a Bruxa e o et
CirCo alegria
áFriCa Do sul ContaCto
2010
gente Da CiDaDe 2007
anDar Por Cá
meu queriDo avô
aConteCeu
Jornal Da tarDe
Falamos Português
a alma e a gente
Plantas Com histórias
a Península De setúBal
oBra De arte
notíCias rtP maDeira
atlântiDa (maDeira)
áFriCa Do sul ContaCto
rtPi notíCias
1.º Festival eurovisão
amores e Desamores
longe Da vista
Plantas Com histórias
Jornal Das 24 horas
a alma e a gente
teleJornal maDeira açores
Cantares Do monDego
oBra De arte
heranças D´ouro
hoJe há Festa
músiCas De áFriCa

DOMingO 07-10
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nós
Consigo
aConteCeu
BiosFera
BomBorDo
euCaristia DominiCal
ConCelhos De Portugal
À mesa Com o CaPote
Palavras Para quê...
mega CiênCia
Jornal Da tarDe
À mesa Com o CaPote
notíCias De Portugal
Cantares Do monDego
notíCias rtP maDeira
só visto!
entre Pratos
gato FeDorento
teleJornal
as esColhas De marCelo
FuteBol: 1ª liga
muDar De viDa
Jornal Das 24 horas
a minha sogra...
teleJornal maDeira açores
aliCe: Filme Português
heranças D´ouro
a hora De BaCo
notíCias Da semana

SegUnDa-Feira 08-10

02:00
04:00
04:30
05:00
08:00
09:30
10:05
10:15
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:45
17:30
18:30
19:00
20:00
20:45
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01:00
01:30

Bom Dia Portugal
Centro De saúDe
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
Diário Da euroPa
só visto e amigos!
notíCias rtP maDeira
magazine eua ContaCto
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
notas soltas
o Preço Certo
Filme a Designar
magazine eua ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
triângulo Jota
inDisCiPlinas
FliP
o Preço Certo
Contas em Dia
rePórter áFriCa
euronews

Terça-Feira 09-10
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01:00

Bom Dia Portugal
gostos e saBores
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
o ProCesso Dos távoras
só visto e amigos!
notíCias rtP maDeira
CanaDá ContaCto
Portugal em DireCto
olhos De água
teleJornal
a alma e a gente
anDar Por Cá
o Preço Certo
trio D´ataque
CanaDá ContaCto
Jornal Das 24 horas
olhos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
a minha CiDaDe hoJe/
o meu ConCelho hoJe/
a minha Freguesia hoJe
o ProCesso Dos távoras
gostos e saBores
o Preço Certo
Contas em Dia
rePórter áFriCa
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Kia Sephia 2001 Chevrolet Aveo 2004
5 vitesses
95 000 Km

4995

5 vitesses
79 000 Km

.00

Ford Taurus
Sport 2002

Rio RXV 2002

6988

automatique

Toyota
Echo 2003
5 vitesses

68 400 Km
Air climatisé

.00

70 000 Km
4 en inventaire

6988
Ford Focus 2002

Automatique
91 000 Km

5 vitesses
112 000 Km

Pontiac Grand
Am 2003

.00

7988.00
Oldsmobile
Intrigue 2002

5 vitesses
74 200 Km
Air climatisé

Automatique
5988.00
4995.00
.00
51 200 Km
7988
9888.00
Saturn L300 2004 Toyota Corolla Toyota Echo 2005
2004
Nissan Maxima
2004
Automatique

Automatique
95 200 Km

Automatique

95 000 Km
Air climatisé

27 000 Km
Air climatisé

9988.00
11988.00
13995.00
Kia Magentis Hyundai Elantra Nissan Maxima
2003
2003 2003
Automatique

Automatique
68 175 Km

9988

.00

8988

Subaru Impreza WRX
2004

12988

Pontiac Gr. Prix 2004

Mazda 3 GS
2006

19950

Automatique

69 300 Km
5 en inventaire

8988

.00

Mazda B4000 SE
2002

16988

.00

Pontiac Montana
2003

Chevrolet Venture
2003

29950.00

5 vitesses
38 500 Km

11988.00

.00

Automatique
51 250 Km

.00

Automatique
59 500 Km

5 vitesses
100 540 Km

20988.00
Infinity G35X
2004

Automatique
92 000 Km

67 750 Km
Air climatisé

.00

Automatique
64 150 Km

Full

50 750 Km
6 en inventaire

10988.00

Ford Windstar 5EL
2003

Automatique
62 000 Km
6 cylindres

10998.00

Full
97 200 Km

8988.00

Cellulaire: 514-926-5709
Photos à titre indicatif - Véhicules inspectés - Kilométrage garanti - Pour plus d’informations communiquez avec Fernando Pombo 514-640-5943
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Casa dos Açores do Quebeque

50 anos do Vulcão dos Capelinhos
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

Q

uinta-feira
passada,
marcou o início
oficial das comemorações do 50º
aniversário
do
Vulcão dos Capelinhos, ocorrido em 1957, na ilha do Faial, causando
enormes prejuízos materiais e o êxodo de
muita da sua população para os Estados
Unidos, graças à pronta e generosa intervenção do seu saudoso presidente, John
Kennedy.

Conforme o divulgado pela Comissão
Executiva do evento e pela Direcção
Regional das Comunidades (uma das
entidades responsáveis pela organização
deste importante acontecimento), foi elaborado um vasto programa que incluiu
até ao seu encerramento em 2008, exposições temáticas, concursos, palestras,
inaugurações, apresentações de filmes e
bailados alusivos ao vulcão.
Tal como era de esperar, este programa
situa a maioria das suas actividades na
ilha do Faial, porém algumas irão tendo lugar aqui, no Canadá, e nos Estados
Unidos, países onde residem muitos dos
deslocados atingidos pelo fenómeno telúrico dos Capelinhos.
Nesse espírito, é justo reconhecer o
facto de a Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec) ter sido “pioneira” em
iniciativas comemorativas deste evento,
pois, tal como referiu o seu presidente,
Damião Sousa, durante a narração de
muitos dos acontecimentos à volta deste
fenómeno telúrico, foi tema principal da
semana cultural desta colectividade no
Outono de 2006 e, mais recentemente,
constituiu motivo de inspiração aquando
da realização da sua “dominga” do Divino Espírito Santo.
O presidente da Caçorbec mostrou-se

sensibilizado por, nesse dia da semana,
ter comparecido um apreciável número
de pessoas, tendo dispensado na ocasião uma saudação muito especial para
Manuel Contente, faialense e fundador
da Caçorbec, e para Francisco Salvador,
conselheiro das Comunidades Portugue-

cão.
Distinguiu-se, ainda, na recitação de um
poema do Dr. Victor Rui Dores, “Vulcão
dos Capelinhos ou monstruosa maravilha”, escrito para as decorrentes comemorações e do qual extraímos a seguinte
quadra:

sas.
Jorge C. Silva, ele próprio também natural da “Ilha Azul”, tem estado à frente de
todas essas iniciativas. Aliás como aconteceu agora, preparando, como preparou,
alguns dos momentos mais solenes desta
sessão, a que não foram estranhas as exibições de dois DVD’s sobre a erupção e
memórias do Vulcão dos Capelinhos, de
fotografias, artigos de artesanato e de algumas pedras de basalto do próprio vul-

50 anos de espanto
silêncio desta partilha!
Ai solidão soterrada
- pó, cinza, terra de nada!
A sessão – registe-se - fora aberta pelo
agrupamento da Caçorbec, “Recordações”, que interpretou “Saudade” e, posteriormente no serão, “Ilhas de Bruma”,
entre outros trechos regionais. Seguiu-se
um agradável momento de confraternização.
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O Que Foi o 5 de Outubro?

N

os anos anteriores, pouco ou nada
se fez para comemorar oficialmente em Montreal o dia 5 de Outubro, mas
deveria ser recordado de uma maneira
digna. Sem essa data histórica, a nossa
pátria, como a conhecemos hoje, não
existiria. Na comunidade, não se festeja
esta data, por várias razões, desconhecidas, mas deveriam pelo menos ter organizado uma palestra ou uma apresentação sobre o 5 de Outubro. Este ano, a
Associação dos Ex-Combatentes Portugueses do Québec organiza, sexta-feira,
dia 5 de Outubro pelas 19 horas, uma
pequena exposição sobre a Implantação
da República, que terá lugar no Restaurante Chez Le Portugais, 4134 boul. StLaurent. Muitos jovens desconhecem o
significado desta data. Segundo disse a
este jornal o Cônsul-Geral de Portugal
em Montreal, não é importante dignificar estes dois eventos. É apenas mais
um dia de folga para o consulado.
Tratado de Zamora
Comemora-se, dia 5 de Outubro de 2007,
o 864º aniversario do tratado de Zamora de
1143.
Nesta data, naquele ano do século XII,
os selos reais, reconheciam pela primeira vez o Reino de Portugal, e D. Afonso
Henriques como seu suserano. A data é
da maior importância para a História do
país, dado representar e demonstrar no
papel e em documentos escritos, a deter-

minação de D. Afonso Henriques e dos
homens livres, especialmente da burguesia da região de entre Douro e Minho,
que nunca aceitou que a capital da antiga
Gallaecia, situada em Braga, se tivesse
transferido de Braga para a actual cidade
de Lugo na Galiza, onde a nobreza visigótica estava protegida pelas muralhas
romanas. Desde aí, que a norte e a sul do
Minho se criou uma cisão entre um povo
outrora homogéneo, e que resultou numa
guerra civil entre portugueses e galegos,
que acabou com a separação e a criação
do Reino de Portugal.
O Rei de Leão e Castela, um suserano
medieval, tinha dificuldade em manter os
seus vários domínios e preferia dar-lhes
autonomia e garantir a sua lealdade que
com a manutenção de unidades nacionais, que na altura não faziam sentido,
como aliás não fazem hoje. Com o sul
aberto à reconquista contra os árabes, o
reino português teve por isso a possibilidade de se expandir para sul, atingindo
o Algarve no século seguinte, e deixando
o Reino de Leão enclausurado entre Portugal e Castela e marcando assim a sua
destruição e absorção por parte do seu
vizinho castelhano.
Nasce a República
Nos dias 4 e 5 de Outubro de 1910 alguns militares da Marinha e do Exército
iniciaram uma revolta nas guarnições de
Lisboa, com o objectivo de derrubar a

Monarquia. Juntamente com os militares
estiveram a Carbonária e as estruturas do
PRP (Partido Republicano Português).
Na tarde desse dia, José Relvas, em nome

do Directório do PRP, proclamou a República à varanda da Câmara Municipal
de Lisboa. No dia 6 o novo regime foi
proclamado no Porto e, nos dias seguintes, no resto do país. Em Braga foi-o no
dia 7, tendo tomado posse da Câmara o
Dr. Manuel Monteiro.
A queda da Monarquia já era de esperar.
Dois anos antes D. Carlos e D. Luíz Filipe haviam sido assassinados por activistas republicanos. O reinado de D. Manuel
II tentou apaziguar a vida do país sem sucesso. Foi um reinado fraco e inexperiente. Apesar de o 5 de Outubro não ter sido
uma
verdadeira revolução popular,
mas
AnnCPEEP_Ferie_VozPortugal
05/06/07
sobretudo um golpe de estado centrado
em Lisboa, a nova situação acabou por

ser aceite no país e poucos acreditaram
na possibilidade de num regresso à Monarquia.
Seguiu-se um período de democracia
republicana, caracterizado por forte instabilidade política, conflitos com a Igreja, mas também grandes progressos na
educação pública. A chamada I República Portuguesa terminou em 1926, com o
golpe de 28 de Maio, a que se seguiram
muitos anos de ditadura.
Após o 5 de Outubro foi substituída a
bandeira portuguesa. As cores verde e
vermelho significam, respectivamente, a
esperança e o sangue dos heróis. A esfe-

ra armilar simboliza os Descobrimentos,
os sete castelos representam os primeiros castelos conquistados por D. Afonso
Henriques, as cinco quinas significam os
cinco reis mouros vencidos por este Rei
e, finalmente, os cinco pontos em cada
uma dasPage
cinco
15:46
1 chagas de Cristo. O hino
“A Portuguesa”, composto por Alfredo
Keil, tornou-se o hino nacional.

Trabalha como empregado
de limpeza num edifício público?
Se tiver um ano de serviço ou mais como
empregado de limpeza num edifício público,
poderá ter direito até 12 dias de feriados
remunerados por ano. Menos de um ano
de serviço? Ainda assim poderá ter até
10 dias de feriados remunerados.
Contacte-nos para
obter mais informações.
É do vosso próprio interesse!

www.cpeep.net

1 877 384-CNET
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Quarto aniversário da Tuna D’Oiro
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Papisa que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Concentre a sua atenção nas
necessidades da sua cara-metade e aposte na sua felicidade. Saúde: Evite estar muito tempo sentado ou em
pé, pois é nefasto para a circulação sanguínea. Dinheiro:
Pense bem no que realmente deseja para a sua vida profissional e opte pelo melhor. Número da Sorte: 2
Números da Semana: 10, 20, 30, 14, 1, 5

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Tente não se desentender com uma
pessoa querida por meros boatos. Saúde: Procure relaxar
e meditar mais, de forma a reencontrar a sua estabilidade
emocional. Dinheiro: Tenha um maior controlo sobre os
seus rendimentos. Número da Sorte: 31
Números da Semana: 25, 44, 11, 26, 39, 6

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Aproveite a tranquilidade do
lar para dar asas à imaginação e revolucionar a sua vida
afectiva. Saúde: Procure encontrar formas de se autocontrolar, pois o seu sistema nervoso encontra-se instável.
Dinheiro: Gaste o seu dinheiro apenas em coisas úteis.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 6, 3, 2, 1, 10, 11

H

á mil e uma maneiras de festejar o aniversário de
um grupo, de uma associação, de uma tuna. Dos
meus três últimos anos neste jornal, esta foi uma das
melhores. Um lindo concerto da tuna e um espectáculo
sensacional, organizado pela Tuna d’Oiro, nos dias
29 e 30 de Setembro. Nos seus 4 anos de existência,
tivemos a oportunidade de ver e rever, e apreciar esta
tuna. Os membros da sua equipa desenvolveram-se
pouco a pouco, evoluindo ao seu estado de hoje. Uns
dos factores importantes da Tuna são a liderança e a
experiência musical da mestre, Filomena Amorim,
sempre muita activa neste grupo. Nessas noites, todos
actuaram brilhantemente.
Durante o espectáculo de domingo, vários músicos
afamados da comunidade acompanharam-nos, tais como
Ana Tomé e Manuel Luís, Manuel Travassos e José

Para finalizar a noite, uma grande artista, que veio de
Portugal foi anunciada… Foi Ágata, personalizada por

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia
Amor: Poderá sentir-se carente. Não se isole e procure a
companhia dos seus amigos e familiares.
Saúde: Evite carregar pesos de forma inconsciente.
Dinheiro: Esteja atento às suas finanças, pois pode ocorrer um desequilíbrio pela sua falta de atenção.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 22, 25, 1, 4, 16, 24

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor: Mime e acarinhe a pessoa amada.
Saúde: O optimismo e a alegria marcarão este período
Dinheiro: Acredite mais em si e nas suas competências
para conseguir alcançar as metas que deseja.
Número da Sorte: 64
Números da Semana: 11, 13, 15, 26, 25, 22

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Abra a sua mente e o seu
coração para o amor. Saúde: Poderá sentir-se esgotado
e cansado. Pense mais em si e procure descansar mais.
Dinheiro: Poderá receber uma boa notícia a nível financeiro. Número da Sorte: 76 Números da Semana: 10, 20, 1, 4, 7, 6

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: A sua boa capacidade
de compreensão ajudá-lo-á a reforçar o amor que partilha
com o seu par. Saúde: Dê especial atenção ao que come
e bebe. Aja em consciência e não cometa excessos.
Dinheiro: A sua vida financeira estará protegida.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 6, 9, 8, 5, 2, 1

Andrade. Também assistimos a várias peças teatrais, um
género de revista açoriana, tais como as peças “Mulheres
do Moribondo”, “As Velhotas”, “O morgado e o padre”,
“A patroa e a criada” e muito mais. As actuações de

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: Aja de acordo com as indicações
do seu coração. Saúde: Aproveite o bom tempo para
acentuar o contacto com a natureza. Dinheiro: Seja mais
organizado nas suas tarefas profissionais para que o seu
reconhecimento seja feito de acordo com o seu mérito.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 7, 4, 8, 17, 27, 45

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa. Amor: Aja menos com a razão e mais com o
coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a
pessoa que ama. Saúde: Apesar da grande energia que
poderá sentir durante este período, esteja atento com algumas susceptibilidades do seu organismo.
Dinheiro: Procure agir de forma consciente a oportunidades de negócio
que possam surgir, pois nem tudo que luz é ouro.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 6, 9,8, 4, 1, 10

Isidorio Manuel, que cantou e encantou toda sala.
Parabéns à Laurinda Oliveira, que escreveu todo o
espectáculo, uma visão muito bem concebida, que, a
nosso ver, todos gostaram. Parabéns a Isidorio pelas suas
actuações em que personalizou mulheres e, finalmente,
parabéns a todos e todas que estavam envolvidos,
directamente ou indirectamente, neste espectáculo.

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências. Amor: É necessário que aja de
forma determinada para reconquistar a pessoa amada.
Saúde: Neste período possivelmente não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não invalida que deixe
de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Tenha muita cautela na forma como gere as suas finanças, pois quando
der por si poderá ter gasto uma quantia exorbitante.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 3, 36, 39, 25, 14, 11

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Nesta fase o amor
será abençoado. Saúde: A boa disposição será uma
constante. Dinheiro: Aproveite as suas energias para se
concentrar ao máximo nas suas tarefas profissionais.
Número da Sorte: 74
Números da Semana: 2, 5, 8, 7, 4, 1

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Concentre a sua atenção nas necessidades da
sua cara-metade e aposte na sua felicidade. Seja feliz!
Saúde: Evite estar muito tempo sentado ou em pé, pois
é nefasto para a circulação sanguínea.
Dinheiro: Pense bem no que realmente deseja para a
sua vida profissional e opte pelo melhor.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 5, 26, 14, 4, 5, 7

Isidorio Manuel e Rosa na “Bruxa e cliente”, foi para
matar, porque minutos antes, Isodorio Manuel tinha
cantado um boa canção, mas o seu vestuário foi a linda
surpresa, saindo de vestido de mulher muito “sexy”.
Cada vez que ele estava presente no palco, todos riamse. Ele também esteve noutra cena, com Nivéria Tomé.
Através de todas as peças, ouvimos canções tradicionais
com as prestações de Nivéria Tomé - “Malmequer” e
“Maria Benta”; Filomena Amorim - “Tempos idos”,
“Figueira da Foz” e “Saudades da minha Terra”; Victor
Vilela “Era dia de defuntos” e “Sempre que Lisboa
Canta”, e duas canções de Manuel Luís.

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 3 de Outubro de 2007

11

12

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 3 de Outubro de 2007

Associação Saudades da Terra Quebequente

Décimo convívio em Honra de São Paulo da Ribeira Quente
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

A

ideia de fundar esta Associação dos naturais da Ribeira Quente a residirem na cidade de Montreal e
arredores, na província do Quebeque, nasceu logo após
o dia 28 de Setembro de 1996, no salão de festas da
Missão Santa Cruz, aonde foi realizado com o intuito de
comemorar os 20 anos de carreira artística do conjunto
Sky-Queen e convívio em honra de São Paulo da Ribeira Quente. Este evento
foi organizado pelo empresário Luís Arruda. Foi manifestado um forte desejo
por parte de muitos que se
encontravam na sala para
que eventos destes acontecessem com regularidade. Entusiasmados com a
ideia, o grupo foi formado
inicialmente por João Paulino Linhares, Natalina Furtado e Mário Carvalho, e mais tarde juntaram-se António
Costa, Liberato Furtado, Ângelo Peixoto, Victor Carvalho, José Manuel Pimentel e João Gonçalo.
No dia 19 de Outubro de 1996, reuniram-se pela primeira vez para preparar a fundação da Associação e definir seus objectivos. Nesse dia, foi aprovado por todos
que a associação iria realizar todos os anos um convívio
em Honra de São Paulo e, na Primavera, a festa do chicharro. A elaboração dos seus estatutos e a legalização
da Associação só foi possível graças à colaboração do
contabilista Emanuel Linhares Mariense, filho de pais
naturais da Ribeira Quente. Foi no dia 15 de Janeiro do
ano de 1997 que a Associação Saudades da Terra Quebequente foi oficialmente registada na província do
Quebeque, Canadá. Depois de então, tem realizado

Adeus jornal O Açoriano… Bem-vindo à revista O Açoriano
Foi na mesma noite que foi apresentada a nova revista O Açoriano, que era
até agora publicada em formato tablóide. A nova revista, que é publicada inteiramente a cores, continua a ser distribuída aos comércios na última sextafeira do mês.

como previsto, todos os anos em Abril, a Festa do Chicharro, cujo prato principal, como seu nome indica…
chicharros fritos.
Em Setembro, convívio em Honra de São Paulo da Ribeira Quente. Todos os anos, têm sido homenageados
homens e mulheres oriundos da freguesia e que têm dignificado e sido exemplos de vida para todos nós.
Hoje, a Associação Saudades da Terra Quebequente é
conhecida em Montreal pelo sucesso dos eventos que
tem organizado, fruto do trabalho dos membros da direcção, familiares e amigos que, ao longo de todos estes
anos, têm dado o melhor dos seus conhecimentos bene-

volamente, para enaltecer o nome da sua terra. Têm ajudado com donativos em dinheiro, junta de freguesia,
igreja de São Paulo, agrupamento de escuteiros e algumas pessoas que têm tido problemas nas suas vidas pessoais. Organizou festas para angariação de fundos para
ajuda das vítimas de inundações e catástrofes naturais,
que aconteceram na freguesia durante os últimos 10
anos.
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Associação Saudades da Terra Quebequente
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Décimo convívio em Honra de São Paulo da Ribeira Quente
Este ano, este memorável acontecimento foi marcado
sábado, dia 29 de Setembro, no salão paroquial da Igreja St-Enfant Jesus, e assinalou o décimo convívio, um
dos mais populares de nós todos, com jantar-dançante,
abrilhantado pelo conjunto “Starlight”. Uma noite que
brilhou com o seu espectacular efeito visual, graças à
decoração do salão, assaz elegante nas suas cores de
vermelho. Luz, alegria, divertimento, exposição fotográfica, boa comida, etc., compensaram alegremente
pelo módico preço de acesso ao recinto festivo. Uma
noite com muita movimentação, que começou com o
hino de São Paulo, depois de algumas palavras de saudação e de boas-vindas, proferidas por Mário Carvalho.
Já agora, o repasto privilegiou um prato de camarão,
lapas, sopa, salada e um prato de rosbife de boa qualidade e bom sabor, tudo servido em abundância. Os vinhos
portugueses, verdes e tinto, eram vendidos a óptimos
preços.

As festas organizadas por esta organização foram sempre marcadas pelo que existe de melhor no que respeita
ao entretenimento. Este ano, foi o conjunto “Starlight”

que deu um espectáculo ao nível do seu talento, muito
profissional e bem mexido, até ao fim da noite. Não esquecemos Duarte Froias, que aqueceu a pista de dança,
antes da actuação do “Starlight”.

O resto, é história, e o domingo serviu certamente de
dia de descanso para os organizadores, que trabalharam
muito, e talvez até para algumas pessoas que dançaram
muito. Pela reacção do que se passou durante a festa,
temos a certeza que todos gostaram desta linda noite.
A Associação Saudades da Terra Quebequente agradece todas as pessoas que se implicaram durante a preparação deste grandioso evento. Agradeço esta organização pelo seu empenho e dedicação durante todos estes
anos, e viva os ribeiraquentenses, que fizeram milagres
durante todos estes anos! Parabéns, e até 2008!
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CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA (P.A.O.C)
Reuniões familiares aos sábados
514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE

2 de Outubro de 2007
1 Euro = CAD 1.418550
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

1 Mont-Royal Este

514.849.2391

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

CLÍNICA MÉDICA NOVA

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc 514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Normas do trabalho
514.873.7061
Sun Youth
514.842.6822

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DISCO MÓBIL

DISCO Móbil Entre Nós

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

4270 St-Laurent #200

130-A, Beaumont

514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

1001, Sherbrooke E.,

514.463.1974

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW

“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
514.985.2411

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

BLUE COAST

514.272.0362

101 Rachel E.

514.844.4588

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

DR. THUY TRAN

ELECTRO-LUSO
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.271.6452

EDUARDO DIAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO

Marinho
Depois das 19h

7341 St-Hubert

PEIXARIA

514.484.3795

†

Carlos Weber Rodrigues

Faleceu em Montreal, no dia 26 de
Setembro de 2007, com 70 anos
de idade, Carlos Weber Rodrigues,
natural da Terra Chã, Terceira, Açores,
esposo de Leonor Cardoso.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos
Carlos Fernandes Jr., Luísa (Salvatore),
Joaquim (Linda); seus netos Stephanie,
Emilie, Jason e Sandra; sua cunhada
Fátima Rodrigues; sobrinhos e
sobrinhos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, dia 28 de Setembro de
2007, após missa de corpo presente, na Igreja Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao
Mausoléu St-Martin, onde foi a sepultar, em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

01
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado
for insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.

EMPREGOS

EMPREGOS

Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

Lavandaria situada em Cartierville,
procura empregados experientes
para limpeza e prensa, com mínimo
de 15 anos de experiência. Vantagem
ser bilingue. (514) 337-6417

Pastelaria procura empregada de
balcão com experiência. Apresentarse no 4247, boul. St-Laurent.
(514) 281-6947
Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Empregada de escritório a tempo
parcial. Falar Inglês e Francês. Entrada imediata. (514) 845-0164

Procuramos padeiro a
tempo inteiro.
(514) 272-0362
Viagens Confort procura agente de
viagens que fale Português, Inglês
e Francês. Os interessados podem
contactar-nos pelo telefone:
(514) 987-7666 ou
voyagesconfort@qc.aira.com
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de
experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência.
Salário conforme qualificações.
Muitas regalias. Para informações,
contactar (514) 325-7729.
Procuramos empregados para envernizar e para lixar móveis.
(514) 323-2618

Pessoal com experiência, para
oficina de cortar madeira. Contactar
José Melo. (514) 337-1282
URGENTE. Procuramos senhora
para cuidar de bebé de duas semanas, três vezes por semana. Uma
pessoa adulta e com referências.
Poderão contactar Kya Amaro pelos números 514-691-1034 e 514523-0115.
Empregada de balcão para os finsde-semana, de manhã ou de tarde.
(514) 844-0223
Cozinheiro e ajudante cozinheiro
com experiência para churrascaria na
Vila Mont-Royal (metro du Collège).
Salário conforme experiência.
Contactar (514) 377-3145

ALUGA-SE
5 1/2 em St-Michel, livre a 1 de Novembro. Rés-do-chão de triplex.
Grande quintal e sala de lavagem
na cave.
(450) 736-1633 / (514) 803-4894
Quarto mobilado com cabo e telefone, serventia de cozinha. Só para
senhora. (514) 561-6499

CONTENTOR
Partilha-se contentor para a zona de
Leiria.
Contactar a Agência Algarve
(514) 273-9638
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

PAGAMENTO
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
Exp:
/
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

COMUNICADO

CURSOS UTL 2007/8

Terça-feira: Inglês – 18h30-21h30; Pintura – Francisco Andrade 19h00-21h00;Ginástica17h00-18h00; Português – Níveis 1, 2 ,3–19h00-21h00; Matemática 10º
e 11ºano –17h30-18h30; Ciências religiosas –19h0021h00; Cavaquinhos – 19h00-21h00 Quarta –Feira:
Pintura – D. Helena – 19h00-21h00; Arroiolos – 19h0021h00; Gerir o Stress e os conflitos 19h00- 21h00;
Computadores – 19h00-21h00; Inglês – Expressão Oral
– 19h00-21h00 Quinta-feira: Inglês – 18h30 – 21h30;
História – 19h00-21h00; Labores – 13h30-16h00; Ginástica – 17h00-18h00
Sábado: Lidar com os filhos em idade escolar – 9h0011h00. Outros cursos caso haja inscrições: Violino,
Francês – Expressão oral. Comunicar com a Missão
Santa Cruz (514) 844-1011.

BOA OPORTUNIDADE
Procura-se chefe de cozinha, homem ou
mulher, com boa experiência de cozinha
portuguesa e mediterrânea. Possibilidade
de sociedade de interessado. Para
restaurante-bar situado
no Plateau Mt-Royal, há muitos anos.
Se interessado, entrar em contacto, por
escrita, para: 4068, boul. St-Laurent, C.P.
42051, Montréal (QC), H2W 1Y0
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IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

OraçãO

Conversa com Jesus

Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós depositei
toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do
Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar,
o morto ressuscitar, o leproso sarar, Vós que vedes as minhas
lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso de alcançar
de Vós esta grande graça (pede-se a graça com fé). A minha
conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e alegria para viver. Só
de Vós espero com fé e confiança (pede-se a graça com fé) que
com esta conversa que terei Convosco durante 9 dias eu alcance
esta graça que Vos peço com fé. Com gratidão, publicarei esta
oração para outros que precisem de Vós, aprendam a ter fé e
confiança na Vossa misericórdia. Iluminai os meus passos, assim
como iluminais todos os dias o amanhecer. E como testemunho
da vossa conversa, digo Jesus, tenho confiança em Vós e mais
aumentarei a minha fé, pelas graças alcançadas. Favor obtido.
M.G.C.
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FOTO da semana

José Alberto Reis em

Montreal pela segunda vez...
Natércia Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

Fotos de José Rodrigues

F

oi sábado à noite que Eddy Silva Productions ofereceu mais um espectáculo de qualidade no Plateau
Hall (Parque Lafontaine).

Na primeira parte ouvimos alguns cantores e cantoras
da nossa comunidade. A jovem Kelly M, Fátima Miguel
e Eddy Sousa cantaram algumas canções dos seus CDs
entre outras.
A segunda parte foi e o José Alberto Reis, o “Júlio
Iglésias” português que para além de grande artista é
uma grande pessoa com um grande coração. José Alberto canta com muita alma e entrega-se à música como
ninguém. Não canta só por cantar. De facto a sua música
é de quem sente a vida com todo o amor. A música ro-

Feliz Aniversário

CasaIS da semana

Apesar de a sala não estar cheia, tem que se dizer que
foi um serão bem passado.

Parabéns a Jeannette e Yves

mântica encanta o coração e dá alegria para viver.
Para se ouvir uma voz bonita, não há fronteiras, não
há pontes que nos separam de Portugal, podemos aqui
mesmo em Montreal apreciar estas vozes românticas
que no espaço de 3 ou 4 minutos de cada canção nos
contam uma história, uma vida.
UM ESPECTÁCULO REPLETO DE EMOÇÕES
FORTES.

Um lindo sucesso!
Sylvio Martins

sylviomartins@avozdeportugal.com

A

pós longos meses de silêncio na cena teatral da comunidade, assistimos a uma nova produção de Marilda Carvalho, com a peça «Ma couleur est verte, mon
coeur est jaune». Uma peça que retrata o drama comum
e incógnito dos imigrantes brasileiros vindos para o Ca-

de uma peça que toca todos os imigrantes. É um drama
comum, presente na memória de todos nós, que sublima
a dor e a luta dos imigrantes e os seus valores: viver uma
nova vida, família, trabalho. A peça soube conquistar o
público. Apesar de estarem presentes poucos

nadá. A peça teatral foi apresentada em Francês, com
um tom brasileiro e algumas palavrinhas portuguesas
aqui e ali.
O público, durante cerca de hora e meia, foi testemunha

portugueses, a sala esteve cheia. Ao ver as lágrimas nos
olhos dos presentes, cumpriram assim a sua função
dramática. Parabéns aos actores e aos que ajudaram à
realização.

Parabéns pelo 28º aniversário do seu casamento

CADERNO DESPORTIVO #3
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BenFiCa - SpOrTing, 0-0
liga DOS CaMpeõeS:
DínaMO KieV - SpOrTing, 1-2
UniãO De leiria
lewiS haMilTOn VenCe nO japãO
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Apito Dourado: Liga
critica demora da Justiça

O

presidente da Comissão Disciplinar (CD) da Liga,
Ricardo Costa, queixou-se da forma como a Justiça tem tratado o processo Apito Dourado, lamentando ainda não ter recebido das magistraturas todas as
informações pedidas. “De facto, nós tivemos algumas
dificuldades em ver diferidos os nossos pedidos de colaboração com os tribunais de instrução, nomeadamente
alguns tribunais de instrução”, afirmou Ricardo Costa,
em declarações à Agência Lusa. O responsável da CD
da Liga acrescentou que “alguns tribunais de instrução
que tiveram uma atitude incompreensível”, apesar de
passados cerca de dois meses e meio em relação aos
pedidos, já ter começado a receber respostas.

Mourinho: «Não quero ser
seleccionador de Portugal»

J

osé Mourinho coloca por terra os rumores de que poderia
tornar-se seleccionador de Portugal a curto prazo. A teoria parecia fazer sentido, uma vez que Scolari não pode estar
no banco nos próximos quatro jogos de Portugal e Mourinho
sempre admitiu que um dia quer orientar a equipa das quinas.
No entanto, essa ideia é rejeitada pelo técnico. O objectivo
fica adiado, como explicou à RTP: «Não quero treinar em
Portugal e não quero ser o seleccionador de Portugal nos próximos anos».

Benfica-Sporting, 0-0
E
mpate em tudo, até nas polémicas. O derby do centenário foi tão equilibrado que não encontrou uma
equipa capaz de chamá-lo seu. Com períodos de domínio repartido, o nulo entre Benfica e Sporting não serve
os interesses de qualquer uma das equipas nas contas da
Liga, mas acaba por ser desfecho adequado a uma partida
que oscilou demasiadas vezes entre o empolgamento e o
bocejo. A arbitragem de Pedro Henriques não conseguiu
fugir ao protagonismo, com queixas dos dois lados.
O primeiro quarto de hora foi cheio de promessas. A
emoção começou logo no primeiro minuto, quando Di
Maria combinou com Rui Costa e o 10 da Luz viu o seu
remate travado in extremis pelo carrinho de Abel. A
resposta do Sporting só demorou um minuto: Romagnoli
trabalhou bem na direita e libertou Miguel Veloso, cujo
remate forte foi travado com dificuldade por Quim.
De uma penada ficavam definidos os pontos fortes: do
lado do Benfica, a articulação entre Rui Costa e Di María
proporcionou mais 15 minutos de futebol fluido, com a
bola a rondar com frequência a área de Stojkovic. Do lado
do Sporting, a facilidade com que os leões exploravam o
seu flanco direito obrigava Léo a horas extraordinárias e
arrastava Katsouranis para longe da zona central, já que
Moutinho, Abel, Yannick Djaló e até Romagnoli
apareciam com frequência em espaços muito próximos.
Até aos 20 minutos, a qualidade do futebol foi alta, com
Rui Costa no centro das movimentações encarnadas e
com Djaló na origem de quase todas as ameaças leoninas.
Uma dividida na área entre Katsouranis e Romagnoli,
com o argentino a ficar no chão, suscitou os primeiros
protestos contra a arbitragem (20 m). Por essa altura a
chuva passava. E o bom futebol também.
Miguel Veloso começava a acertar agulhas na marcação
a Rui Costa e Di Maria, esquecido na direita, tornava-se
personagem secundária. Sem que a dupla uruguaia fosse
capaz de empunhar a batuta, o Benfica tornava-se
dependente de passes longos e especulativos, perdendo

clareza de ideias. O Sporting, sempre mais arrumado,
mantinha o jogo sob controlo sem lograr momentos de
desequilíbrio. Foi Djaló o primeiro a consegui-los: aos 37
minutos, aproveitou um mau passe de Katsouranis para
assustar Quim com um remate cruzado. Três minutos
depois, colocou Vukcevic na cara do guarda-redes do
Benfica, que conseguiu fazer a mancha. O intervalo
chegava pouco depois, com o Sporting na mó de cima e o
jogo a deixar um sabor a promessas incumpridas.
Era ao Benfica que cabia mudar o estado de coisas e um
tiro de Maxi Pereira, um pouco ao lado, anunciou que
essa mudança vinha a caminho (48 m). Mais em força do
que em jeito, a pressão dos encarnados voltava a criar
dificuldades ao meio campo dos leões, que aos 56 minutos
respiraram de alívio com uma falha incrível de Nuno
Gomes, após bomba de Rui Costa que Stojkovic defendeu
para a frente. Num derby talhado para ser decidido por
detalhes, o falhanço do ponta-de-lança tornava-se ainda
mais pesado. Sentindo perder-se a batalha do meiocampo, com Rui Costa a ter novamente espaço para
empunhar a batuta, Paulo Bento lançou Farnerud para o
lugar do ineficaz Vukcevic e equilibrou as coisas, também
porque Camacho não arriscava reforçar o poder de ataque
com Cardozo ao lado de Nuno Gomes e o Benfica não
traduzia na área o seu ascendente nesta fase do jogo.
Romagnoli, em noite inspirada, conseguia voltar a pegar
no jogo e a colocar o meio-campo encarnado sob pressão.
Aos 71 minutos, com o Sporting novamente melhor, a
bola foi ao braço de Katsouranis na área encarnada, Pedro
Henriques hesitou e, depois de ouvir o seu auxiliar,
decidiu-se por marcar bola ao solo, para desespero dos
leões. O Benfica sentiu o perigo, voltou a crescer e chamou
a si os minutos finais. No último lance da partida, o recémentrado Adu foi tocado por Moutinho na área e Pedro
Henriques voltou a decidir por omissão, equilibrando o
saldo entre as duas equipas e encerrando o «derby» com
um desfecho certo, que chegou por linhas tortas.
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Liga dos Campeões: Dínamo Kiev-Sporting, 1-2
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Equipa ideal da 6ª Jornada
Sem qualquer jogador do Benfica entre os eleitos, as equipas
mais representadas no onze ideal da 6ª jornada são o V. Setúbal e o V. Guimarães, com dois jogadores cada. O Sporting
e o F.C. Porto estão representados com um jogador cada,
sendo que o portista Lisandro Lopez foi o único jogador que
nesta jornada teve a nota máxima dada pelos jornalistas.
Eis o onze da sexta jornada: Fernando (U. Leiria), Rui Duarte
(E. Amadora), Geromel (V. Guimarães), Fernando (Marítimo),
Luciano (V. Guimarães), Fellype Gabriel (Nacional), Elias
(V. Setúbal), Romagnoli (Sporting), Matheus (V. Setúbal),
Lisandro (F.C. Porto), Roncatto (Belenenses).

Classificação
1- FC Porto
18
2- Marítimo
18
3- Guimarães 12
4- Sporting
11
5- Benfica
10
6- Setúbal
10
7- SP. Braga
7
8- Belenenses	 7

9- Nacional
10- Académica
11- Leixões		
12- Amadora
13- Boavista
14- U. Leiria
15- P. Ferreira
16- Naval		

6
6
6
6
4
3
2
2

Resultados: 6ª jornada
Académica

1 - 1

FC Porto 2 - 0
Belenenses

1 - 0

Nacional 2 - 0

O

Sporting conseguiu uma primeira vitória fora de casa na Liga dos Campeões, ao vencer em Kiev o Dínamo ontem por 2-1. Tonel (14m) e Polga (38m) marcaram os golos da vitória. Vaschuk foi o autor do
golo dos ucranianos (28m).

Bartolomeu admite dispensar jogadores

A

administração da U. Leiria SAD está insatisfeita com o rendimento
de vários jogadores e admite dispensas na reabertura do mercado ou
mesmo antes, caso chegue a acordo para a rescisão.
“Há atletas que não têm qualidade para jogar no clube e outros que têm
qualidade, mas não demonstram vontade”, afirmou João Bartolomeu a
Record, reconhecendo ter cometido “alguns erros” na formação do plantel. “Os jogadores em causa estão identificados e sabem das nossas intenções. Ou mudam de comportamento ou saem do clube. E se quiserem sair
antes de Janeiro não há problema”, afirma o presidente da SAD leiriense,
sublinhando a necessidade de reformular o plantel em Janeiro.

Leixões
Boavista
P. Ferreira
Naval

E. Amadora

1 - 1

Marítimo

V. Guimarães

1 - 0

Sp. Braga

V. Setúbal 2 - 0

U. Leiria

Benfica 0 - 0 Sporting

Próxima jornada
Sábado (06 Outubro)

*SportTV - RTPi

Sporting-V. Guimarães		

*
Domingo (07 Outubro)

15h30

Leixões-Naval 		
Marítimo-V. Setúbal 		
U. Leiria-Benfica		
Académica-FC Porto		

11h00
11h00
14h15
16h15

-

*
*
*

Segunda-feira (08 Outubro)
Sp. Braga-Nacional 		

14h45

P.Ferreira-E. Amadora		

15h30

Boavista-Belenenses		

16h30
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Revolução no Chelsea
P

ara um treinador mais do que habituado ao mediatismo, José Mourinho atingiu
um novo patamar nesse particular, mas não necessariamente pelas melhores razões. Com a sua equipa reunida num cinema londrino para assistir ao novo documentário sobre o clube, intitulado “A Revolução do Chelsea”, Mourinho informou os seus
jogadores por mensagens digitais relativamente à sua decisão de deixar o clube.

Divergências com Abramovich
As suas divergências com o dono do emblema de Stamford Bridge, Roman Abramovich, eram bem conhecidas. O desejo do bilionário russo em ver a equipa praticar um
estilo de jogo atractivo e ofensivo contrastava com o pragmatismo do técnico português. Para além disso, Mourinho não ficou propriamente satisfeito com a nomeação
de Avram Grant para o cargo de director desportivo, o mesmo acontecendo com a de-

cisão de tornar Frank Arnesen no responsável máximo pela prospecção de jogadores
e pelas camadas jovens. O facto de ter sido “aconselhado” a incluir Michael Ballack
e Andriy Shevcehnko (ambos recrutados por Abramovich) na sua equipa também não
terá ajudado. Algo tinha de acontecer...
Discussões
O facto de Mourinho e Abramovich terem trabalhado juntos durante tanto tempo talvez seja ainda mais surpreendente do que a repentina saída do antigo treinador do FC
Porto. Histórias de discussões e as dúvidas em redor do futuro de Mourinho encheram
as últimas páginas da imprensa inglesa na época passada, numa campanha em que o
Manchester United FC levou a melhor na luta pelo título. O triunfo na Taça de Inglaterra não serviu de grande consolação, até porque o Chelsea tinha sido eliminado pelo
Liverpool FC nas meias-finais da UEFA Champions League pela segunda vez nos
últimos três anos. Quando o Chelsea protagonizou um arranque tremido na presente
temporada, a pressão aumentou ainda mais. Um empate a uma bola na recepção ao
Rosenborg BK, perante apenas 24,000 espectadores, acabou por precipitar tudo.
Sem medo
O ambiente sombrio vivido em Stamford Bridge na passada terça-feira contrastou
vivamente com a forma como Mourinho se apresentou ao futebol inglês há quatro
anos. Tendo conduzido o FC Porto à conquista da Taça UEFA na época anterior, o
treinador português fez ainda melhor em 2003/04, quando venceu a UEFA Champions League, numa campanha onde afastou, entre outros, o Manchester United. O
golo ao cair do pano de Costinha na segunda mão apurou o FC Porto para os quartosde-final, ficando célebre a imagem de Mourinho com os polegares levantados em
direcção aos adeptos do Manchester United. Essa seria a primeira de muitas ocasiões
em que o percurso de Mourinho se cruzou com o de Sir Alex Ferguson, treinador
do United. A sua nomeação como treinador do Chelsea, ocorrida após ter vencido a
UEFA Champions League em Maio de 2004, proporcionou esse duelo com o escocês, que subiu de tom quando o Chelsea venceu a Premier League nas duas primeiras
temporadas de Mourinho em Londres. O autoproclamado “Special One” tinha feito
jus às suas próprias palavras.
Transformação
Mourinho transformou por completo o Chelsea. De uma equipa entusiasmante mas
vocacionada para as competições a eliminar, o técnico português construiu um conjunto consistente capaz de vencer a Premiership. Sob o comando de Mourinho, o
Chelsea sagrou-se campeão inglês pela primeira vez em 50 anos, isto para além de
ter conquistado todos os troféus domésticos. Mas isso não chegou para Abramovich.
O russo queria a UEFA Champions League e nessa prova Mourinho não logrou fazer
melhor do que o seu antecessor, Claudio Ranieri, com as duas meias-finais perdidas
para o Liverpool a serem o melhor que conseguiu nas competições europeias.
E agora?
Poucos esperariam que fosse José Mourinho o primeiro treinador a deixar um clube
da Premier League na presente temporada, mas o antigo adjunto do FC Barcelona
não deverá ficar muito tempo no desemprego. Quem sabe se tal não vai acontecer ao
leme de outro clube da Premiership? Para o Chelsea, a preocupação mais premente
diz respeito à deslocação de domingo ao terreno do Manchester United. Será um baptismo de fogo para Grant, que sucedeu a Mourinho e que irá liderar os “blues” pela
primeira vez em Old Trafford. O antigo seleccionador de Israel, de 52 anos, ingressou
no Chelsea após ter desempenhado o cargo de director do futebol no Portsmouth FC,
tendo agora pela frente uma tarefa hercúlea: eclipsar o sucesso do “Special One”.
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Presidente: João Alberto Amado Bartolomeu
Estádio: Dr. Magalhães Pessoa
Distrito: Leiria

O

União Desportiva de Leiria é um clube da Bwin Liga. Este clube representa a
Cidade de Leiria, também conhecida como cidade do Lis. Fundado em 1966,
encontra-se actualmente no seu auge, mantendo-se há longos anos na SuperLiga. Por
lá passaram treinadores como José Mourinho (2001/2002), Manuel José, Jorge Jesus,
Vitor Oliveira, Manuel Cajuda e jogadores como Derlei, Maciel, Silas, Douala, Nuno
Valente, Helton, Marcos António, Bilro, João Manuel, João Paulo e o seu actual treinador Paulo Duarte. A claque do União Desportiva de Leiria é designada por Frente
Leiria. Tem uma massa adepta pequena mas unida e que acompanha sempre a equipa.
Palmarés: Campeão da 2ª Divisão Honra - 1980/1981, campeão da 2ª Liga (Liga
Vitalis) - 1997/1998, finalista da Taça de Portugal - 2002/2003, finalista da Supertaça
Portuguesa - 2003/2004, vencedor da Taça Intertoto - 2007/2008, 5ºLugar por duas
vezes na 1ºLiga (BwinLiga).
A esperança…
Já os sérvios pensavam apanhar o avião, com o passaporte para a UEFA na mão,
quando a União de Leiria espetou a primeira machadada nas suas esperanças. O golo,
que podia ter surgido antes, aconteceu quando nada, ou melhor, quase nada, o fazia
prever. Sougou, que já havia dado trabalho que chegasse à defesa do Hajduk, foi servido na grande área, descaído para a direita, ensaiou uma tentativa de remate, mas
depois serviu Éder Gaúcho, na “zona de morte” e o brasileiro meteu a bola no fundo
da baliza e meteu a eliminatória, de novo, ao alcance da União de Leiria!
O golo nasceu no primeiro minuto do tempo de compensação e não é que Paulo César, servido por Laranjeiro, com um remate (à meia volta) ainda levou a bola a rasar
a trave da baliza defendida por Duricic! Ia-se no minuto 4 da compensação.
O renascer…
Não havia volta a dar, a União de Leiria, que tão dificilmente chegara até aqui, estava a embalar-se para passar da Intertoto. Era superior e as forças que começavam a
faltar aos sérvios, sobejavam aos leirienses, o que se via especialmente na frescura de
Sougou. O senegalês esteve mesmo no lance que deu o segundo golo, ao ganhar a
grande penalidade sobre Vasijevik, embora fiquem algumas dúvidas em relação ao
julgamento deste lance… Laranjeiro, na cobrança, não perdoou, com um remate forte e indefensável - bola a meia altura.
PLANTEL

ESTÁDIO
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Lewis Hamilton Vence Corrida Louca no Japão
Helder Dias

jornal@avozdeportugal.com

L

ewis Hamilton deu um passo verdadeiramente importante na luta pelo título de pilotos ao vencer, este que tratarei
como o mais louco grande prémio da época, derivado ao facto
de ele ter sido disputado nas
mais péssimas e incontroláveis situações climatéricas.
Hamilton tem agora uma vantagem de 12 pontos sobre
o seu companheiro de equipa Fernando Alonso, depois
deste ter cometido um erro e efectuado um pião, batendo fortemente contra as barreiras de segurança, imobilizando-se na pista completamente destruído. Heikki Kovalainen deu à Renault o segundo lugar na corrida, seguido pelo outro Finlandês da Ferrari, Kimi Raikkonen.
As condições da pista estavam tão más que os pilotos
começaram a corrida detrás do carro de segurança, e
isto, durante 12 longas voltas. Um erro estratégico da
Ferrari em calçar os seus monolugares com pneus intermediários obrigou Filipe Massa a uma saída de pista.
Reclamados pelos “pits”, os dois pilotos entraram nas
boxes para mudança de pneus, evidentemente, retrogradando-os aos últimos lugares da corrida. Inteligentemente, a equipa italiana mudou de estratégia e fez entrar
Kimi Raikkonen para que
este abastecesse ao máximo,
podendo assim ultrapassar
todos os demais ao longo da
corrida. A Ferrari jogou certo e uma volta depois, apostou também em fazer o mesmo com Filipe Massa.
Lewis Hamilton continuou a liderar, à frente de Alon-

so, Heidfeld, Button, Webber, Vettel, Kubica e Fisichella. Hamilton também não se livrou de um susto,
quando à 35ª volta efectuou, ele também, um pião! Mas
sete voltas mais tarde, o sorriso deveria ter-lhe voltado,
ao ver o seu principal adversário abandonar a corrida.
Nesta altura, e depois da visita aos “pits”, os McLaren
pareciam desconfortáveis pois, não somente Hamilton
como Alonso perdiam demasiado em relação aos outros

carros, fazendo mesmo Alonso voltas muito largas na
pista. Mais um drama viria a acontecer quando se rodava a 46ª das 67 voltas a percorrer! Seria a vez de Vettel
embater com Mark Webber, excluindo do pódio e da
corrida o monolugar da Red-Bull. Sebastian Vettel, depois de ter sido ouvido e analisado pelos comissários da
FIA, será penalizado em 10 lugares no próximo grande
prémio da China, por ter sido declarado culpado do acidente. Vettel já pediu desculpas a Mark Webber. A corrida estava portanto definida cerca da 58ª volta, em que
a Ferrari, num acto de desespero, chamou às “boxes”
Filipe Massa, passando Kimi para terceiro na corrida,
depois deste facilmente ter ultrapassado David Coulthard. Massa terminaria a corrida num brioso sexto lu-

gar, depois de uma luta extraordinária com Robert kubica (BMW) até ao final da prova. A Honda falhou os pontos em casa, embora os seus dois pilotos lutassem durante toda a corrida, não somente contra o mau tempo,
mas também contra a má prestação do RA107. Kovalainen ofereceu à Renault o primeiro pódio da época e, comentando, dizia: “Nunca pensávamos de chegar aonde
chegámos. Isto prova que nunca se deve desistir de lutar
por pior que seja o cenário... A estratégia funcionou bem
e a equipa merece este pódio. É uma sensação fantástica”.
No final da corrida, os mais variados comentários surgiam, como por exemplo o de Ron Dennis, que disse
que Fernando Alonso fez um excelente trabalho com
um carro danificado e que estava bastante desapontado
pelo facto dele não ter terminado a corrida, mas ainda
falta muito até ao final. Embora a diferença com Hamilton seja de 12 pontos, Fernando Alonso diz não desistir.
GP Japão: 1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha/McLarenMercedes), 2. Heikki Kovalainen (Finlândia/Renault),
3. Kimi Räikkönen (Finlândia/Ferrari).
Em última notícia… Ralf Schumacher, pilotando pela Toyota
nos últimos três
anos, decidiu deixar a sua equipa
no final da época.
Próximo encontro a 7 de Outubro, no Grande
Prémio da China.
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